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Terug naar ‘huis’ 
Een nieuw jaar heeft altijd iets van hoop. We hopen op 

mooie dingen, we wensen elkaar het beste toe. Het is 

fijn om weer iets nieuws te starten, dat geeft een gevoel 

van moed, nieuwe kracht… 

 

We kijken ook vaak terug op het achterliggende jaar. 

Wat bracht het ons, waar bracht het ons?  

Na bijna een jaar in Nederland mogen we onze koffers 

weer gaan pakken. Op 24 januari hopen we weer naar 

PNG te vertrekken. Terugkijkend op het achterliggende 

jaar vervult onze terugkeer naar PNG ons met hoop. We 

zijn dankbaar dat we naar ons huis kunnen.  

 

Werkzaamheden eerste periode 

Corné zal in PNG verder werken aan herstel en zijn 

werkzaamheden voor MAF weer langzaam opbouwen.  

Eerst zal hij aan een aantal projecten op de grond 

werken. Bijvoorbeeld het uitwerken van procedures voor 

het vliegen op instrumenten op de Cessna Caravan. Dat 

is het vliegtuig waarop Corné vliegt. Dit is nodig omdat 

in de toekomst meer op instrumenten gevlogen zal 

worden. Tot nu toe wordt er voornamelijk op zicht 

gevlogen. Als er meer op instrumenten gevlogen kan 

worden zijn de piloten minder afhankelijk van het weer 

om een vlucht uit te kunnen voeren.  

Als hij weer medisch goed gekeurd is hoopt hij 

halverwege 2018 het vliegen weer op te gaan pakken. 

Onze tijd in Nederland 

Het gaat allemaal langzaam en soms zouden we de tijd 

wel een stuk vooruit willen spoelen om het allemaal 

maar achter de rug te hebben. Toch ervaren we en 

geloven we dat de weg die moeten gaan goed is. We 

hebben veel mooie momenten in Nederland met familie 

en vrienden gehad. We hebben herdenkingsdagen 

mogen vieren, baby’s werden geboren en we hebben 

vriendschappen mogen opbouwen. Ook hebben we 

ervaren dat het goed is om een tijdje onderdeel uit te 

maken van onze kerkelijke gemeente waardoor we ons 

meer betrokken voelen bij het gemeenteleven. 
 

 
Dagje Aviodrome in de herfstvakantie 
 

Voor de kinderen was het fijn om een plekje in hun klas 

te krijgen, ze voelen zich echt thuis op de school. Het 

meest genoten ze wel van de vriendjes die ze in de klas 

maakten en het contact met de juffen. 



 

Ruben en Jonathan hebben ook wat aan het schoolleven 

kunnen wennen. Dat is waardevol voor de volgende 

verlofperiodes, het helpt hen om ook van Nederland een 

thuis te maken.  
 

 
De compound in Mount Hagen  
 

Dagelijks reilen en zeilen in PNG 

In PNG hopen we weer in hetzelfde huis te gaan wonen 

in Mount Hagen. We hebben daar een paar maanden 

voor ons verlof ook al met veel plezier gewoond. We 

wonen daar op een compound met 4 huizen voor 

internationale gezinnen en 4 huizen voor Papua Nieuw 

Guineese gezinnen van MAF-medewerkers. Het ligt erg 

mooi aan de voet van een berg. Op dit moment wonen 

er geen andere internationale gezinnen en we zijn 

benieuwd wie er in de komende tijd komen wonen.  

Het klimaat in Mount Hagen is erg prettig; ‘s nachts zo 

rondom de 18 graden en overdag rondom de 30 graden. 

Er is een regen- en een droge tijd, maar ook tijdens de 

droge tijd valt er geregeld regen.  

 

Met de thuisscholing breekt er ook een nieuwe periode 

aan, inmiddels hebben alle vier de kinderen de 

basisschoolleeftijd bereikt, dus hebben we een klasje 

van vier. De jongste drie volgen kleuteronderwijs, 

waarbij we groep 1 (Ruben en Jonathan) en 2 (Samuel) 

combineren. Olivia zit inmiddels in groep 4. 

 

Nu alle kinderen op school zitten is het ons plan om een 

aparte ruimte voor de school in te richten. Dat schept 

duidelijkheid en het is ook fijn om buiten school om niet 

overal schoolspulletjes tegen te komen in huis.  

De kinderen en ‘juf’ hebben weer zin om te starten met 

thuisscholing en we kijken ook uit naar de gezamenlijke 

homeschooling activiteiten met andere MAF-gezinnen! 

Eens per week organiseert één van de moeders een 

sport-, knutsel- of natuuractiviteit. De groep bestaat uit 

zo’n 14 kinderen in de leeftijd van 2-15 jaar. Het is altijd 

leuk om te zien hoe de grotere kinderen de kleinere 

helpen en uitdagen.  
 

 
Ruben en Jonathans eerste dag op school 
 

MAF PNG 

In een jaar verandert er veel, zo ook bij MAF PNG. Er 

zijn veel nieuwe collega’s bij gekomen, anderen zijn 

weer vertrokken. Binnen het management zijn vacatures 

vervuld, daar waren cruciale tekorten. Op dit moment 

maakt MAF PNG veranderingen door, waarvan wij 

denken en hopen dat ze goed en nodig zijn. We kijken 

ernaar uit om weer onderdeel te zijn van het  

MAF PNG team.  

 

Een hartelijke groet, Corné en Marieke 

         Olivia, Samuel, Ruben & Jonathan 


